EVML üldkoosolek
Protokoll
Koosoleku toimumise aeg : 13.03.2008
Koosoleku toimumise koht : Tallinn, Tammsaare tee 135 (Mustamäe LV)
Koosoleku aeg : 18:00 – 20:30
Koosolekut juhtis : Aivar Vadi
Koosolekut protokollis : Raivo Tamm
1. Koosoleku avamine.
EVML president Aivar Vadi avab koosoleku
2. Koosoleku kvoorumi kontroll.
Üldkoosoleku läbiviimise kuupäeval on EVML-il kokku 18 liiget, kohal on 11
volitustega esindajat. Hääleõiguslikud esindajad on loetletud protokolli lisas. Lisaks
hääleõiguslikele liikmetele osales koosolekul hääleõiguseta : EVML president Aivar
Vadi ning SK Balti Bowling juhatuse liige Sigrid Reiman. Seega on üldkoosolek
otsustusvõimeline.
3. Päevakorra kinnitamine.
Aivar Vadi tegi ettepaneku kinnitada päevakord esialgsel kujul.
Otsustati : Kinnitada päevakord juhatuse poolt esitatud kujul.
Hääletus : poolt 11 häält, vastu 0 häält, erapooletuid 0 häält
4. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine.
Hääleõiguslikud liikmed tutvusid eelmise koosoleku protokolliga. Küsimusi ja
ettepanekuid ei olnud. Kinnitatud protokoll on käesoleva protokolli lisas.
Otsustati : Kinnitada 28.08.2007.a. toimunud üldkoosoleku protokoll üldkoosolekule
esitatud kujul.
Hääletus : poolt 11 häält, vastu 0 häält, erapooletuid 0 häält.
5. EVML aastaaruande kinnitamine.
Hääleõiguslikud liikmed tutvusid raamatupidamise aastaaruannetega 2005/06.
Ettepanek : kinnitada perioodi 2005/06 aastaaruanne üldkoosolekule esitatud kujul.
Hääletus : poolt 11 häält, vastu 0 häält, erapooletuid 0 häält.
6. EVML asukoha muutmine /presidendi asukoha muutmine.
Kuna EVML põhikiri sätestab EVML asukohaks presidendi asukoha ja vahepeal on
presidendi elukoht muutunud, siis on vaja see muudatus viia ka äriregistrisse.
Ettepanek : muuta EVML asukohaks : Mareti tn.15, Luige küla, Kiili vald, Harjumaa
75404.
Hääletus : poolt 11 häält, vastu 0 häält, erapooletuid 0 häält.
7. Juhatuse asendusliikmete valimine.
EVML sportkeeglisektsiooni juhatuse liige Peeter Rohumägi on esitanud kirjaliku
avaldus, milles soovib juhatuse tööst tagasi astuda. Seepärast on vaja valida sportkeegli
sektsiooni juhatusse asendusliige. Selleks on esitatud üks kandidaat, Kalju Lohk.

Teda ennast kohal ei ole, aga on olemas tema nõusolek kandideerimiseks.
Ettepanek : valida Peeter Rohumägi asemele EVML sportkeegli sektsiooni juhatusse
Kalju Lohk.
Hääletus : poolt 11 häält, vastu 0 häält, erapooletuid 0 häält.
8. Jooksvad küsimused, info jagamine.
EVML president tutvustas olukorda äriregistriga. Pärast mitmeid maksuametipoolseid
ettekirjutusi on lõpuks äriregistris muudetud eelmiste üldkoosolekute otsustega tehtud
muudatused juhatuse liikmetes ja asukohas. Vajalik on aga viia kooskõlla seadustega
EVML põhikiri. Põhikirja muudatusettepanekute ettevalmistamisega tegeleb Vahur
Roht. Arutelu käigus tehti bowlingusektsiooni juhatusele ettepanek moodustada
võistluste paremaks korraldamiseks Võistluste komisjon. Sektsiooni president Raivo
Tamm nõustus sellise vajadusega.
Põlvas on uus bowlinguhall. Sportkeeglis on valmimas 6-rajaga hall.
Ettepanek : moodustada Kohtunike Koda, kohtunike eestseisus
Hääletus : poolt 10 häält, vastu 0 häält, erapooletuid 1 häält.
9. Bowlingu sektsioon – ümberviskamiste piiramine piirkondlikel tiitlivõistlustel.
EVML bowlingusektsiooni president tegi ettepaneku piirata piirkondlikel tiitlivõistlustel
ümberviskamiste arvu. Arutelu. Osavõtjate arvamused erinesid : jätkata olemasoleva
süsteemiga (1+2), piirata ümberviskamisi (1+1), keelata ümberviskamised reitinguvõistlustel. Raivo Tamm tegi ettepaneku esmalt otsustada, kas piirata reitinguvõistlustel
soorituste arvu 1-ni (ilma ümberviskamisteta) või lubada ümberviskamisi mingis
piiratud variandis. Kui enamus on ümberviskamiste arvu piiramise poolt, siis hääletada
piiramise erinevaid variante 1+1 ja 1.
Ettepanek : jätkata reitinguvõistlustel ümberviskamistega mingis piiratud vormis
Hääletus : poolt 4 häält, vastu 5 häält, erapooletuid 2 häält. Sportkeegli sektsiooni
hääleõiguslikud liikmed jäid erapooletuks.
Ettepanek : piirata reitinguvõistluste soorituste arvu 1-ga (ilma ümberviskamisteta).
Hääletus : poolt 5 häält, vastu 4 häält, erapooletuid 2 häält. Sportkeegli sektsiooni
hääleõiguslikud liikmed jäid erapooletuks.
Otsustati : Muuta reitinguvõistluste ümberviskamiste süsteemi praeguselt 1+2
süsteemilt selliselt, et reitinguvõistlustel on lubatud mängida vaid ühe korra.
Ettepanek : reitinguvõistluse auhinnafondi koefitsient (senine koef. 40) vähemalt 10
Hääletus : poolt 10 häält (Urvet polnud)
Ettepanek : kehtestada maksimaalne lubatud osavõtutasu.
Hääletus : poolt 4 häält, 6 erapooletut (Urvet polnud)
Ettepanek : maksimaalne osavõtutasu eelvoorudes mängitava sarja kohta 90 krooni
Hääletus : poolt 5 häält, 5 erapooletut (Urvet polnud)
10. Koosoleku lõpetamine.
Aivar Vadi tegi ettepaneku koosolek lõpetada.
Otsustati : EVML üldkoosolek lõpetada.
Hääletus : poolt 10 häält, vastu 0 häält, erapooletuid 0 häält. Urve Piksar lahkus
koosolekult varem.

Protokolli lisa :
Registreerimisleht, 1 lehel.
1. Ülo Reiman, SK Balti Bowling, juhatuse liige
2. Raivo Tamm, Perona BC, juhatuse liige
3. Jaanus Jaanimägi, HobbyBowling, juhatuse liige
4. Vahur Roht, Viljandi BC, juhatuse liige
5. Tauno Timmermaa, Veskisilla, juhatuse liige
6. Anneli Kukk, Killuke, juhatuse liige
7. Urve Piksar, PinPin, juhatuse liige
8. Ülo Reiman, Fun Bowling, kirjalik volitus (Kari Wikström, juhatuse liige)
9. Raivo Tamm, Forselius Bowling, kirjalik volitus (Udo Sulp, juhatuse liige)
10. Raivo Tamm, SK Rakvere Bowling, kirjalik volitus (Eha Neito, juhatuse liige)
11. Raivo Tamm, Haapsalu Bowling, kirjalik volitus (Arvi Nebokat, president)

